
                              Societatea Romana de Fizica                            
Institutul de Fizică Atomică 

BUCURESTI (Măgurele) ,CP MG-6,ROMANIA 
Fax: ++40 21 4042311, Tel ++40-21-4042300 & 4042303 ext:4306, 3705 

 
Domnului Valentin NICOLAU 
Preşedinte – Director General 
Societatea Română de Televiziune 
 

10/6/08 
Stimate Domnule Preşedinte, 
 
 Am plăcerea de a mă adresa dumneavoastră cu ocazia unui eveniment de o 
importanţă excepţională şi anume sărbătorirea în întreaga lume a Anului Internaţional al 
Fizicii (AIF).  După cum vă este cunoscut UNESCO şi ONU au hotărât ca anul 2005 să 
fie declarat an al fizicii ca o recunoaştere a rolului pe care această ştiinţă l-a avut şi îl are 
pentru progresul omenirii. Lansarea officială a AIF a fost făcută la conferinţa 
internaţională „Physics for Tomorrow” ce a avut loc în sediul UNESCO din Paris în 13-
15 ianuarie.  Cu această ocazie a fost adresat un apel către reprezentanţele naţionale 
UNESCO , către societăţile profesionale, către oficialităţile administrative şi către mass 
media pentru desfăşurarea unui evantai de acţiuni menite a sensibiliza şi conştientiza 
societatea cu privire la modul de percepere, susţinere şi implicare în problemele ştiinţei.  
 
  Societatea Română de Fizică (SRF) are un program bogat de lucru care va 
fi realizat în colaborare cu universităţi, şcoli, inspectorate şcolare şi institute de cercetare. 
O parte a acestui program se referă la acţiuni de strictă specialitate: conferinţe, 
simpozioane, mese rotunde care vor culmina cu Conferinţa Naţională de Fizică de la 
Bucureşti din 13-16 septembrie 2005. Un alt tip de acţiuni este îndreptat către o audienţă 
largă, elevi, studenţi, profesori şi chiar către publicul interesat. Deja au avut loc 
numeroase întâlniri ale oamenilor de ştiinţă cu un public divers la Cluj, Bucureşti, 
Craiova, Suceava. 
 
  O astfel de acţiune de o deosebită importanţă este intitulată „ Fizica 
Luminează Lumea”, susţinută de UNESCO, Societatea Europeană de Fizică şi numeroase 
societăţi naţionale de fizică. Această acţiune ce s-ar mai putea intitula „O Lumină 
Străbate Lumea” constă în realizarea unei ştafete umane prin care un semnal luminos 
transmis în seara zilei de 18 aprilie din Princeton (SUA) să parcurgă continente, oceane, 
ţări de la est spre vest şi să se întoarcă la locul de plecare după 24 de ore. Este mesajul pe 
care fizica îl dă omenirii pentru pace, progres şi solidaritate. Transmisia pe teritoriul 
României va fi făcută de participanţi voluntari, elevi, studenţi, profesori, mijloace mass 
media şi chiar de public.  
 
  În materialul anexat vă prezentăm proiectul coordonat în Europa de Dr. 
Lippitsch din Austria precum şi o parte din propunerile noastre. 
 
  Detaliile desfăşurării în ţara noastră depind şi de interesul şi implicarea pe 
care o dorim din partea televiziunii şi a postului naţional de radio. Traseul simbolului 



luminos este în principiu stabilit, fiind preluat din Bulgaria şi Serbia, pentru a ajunge apoi 
în Ungaria.  
 
  Considerăm, de asemenea că sprijinul şi participarea UNESCO (agreat de 
Comitetul Român pentru UNESCO) sunt esenţiale pentru buna desfăşurare a acestui 
proiect şi care, fără îndoială, va fi şi un succes de imagine pentru România. 
 
  Desigur sunt şi alte acţiuni prestigioase la care invităm Televiziunea 
Română; una din acestea este participarea la Conferinţa Naţională de Fizică din 13 
septembrie.(eventual chiar  ca una din instituţiile organizatoare, alături de SRF, 
Academia Română şi institutele de pe platforma Măgurele). 
 
  Doresc cu această ocazie, în numele comunităţii de oameni de ştiinţă, 
profesori de toate gradele, cercetători, studenţi şi elevi, să felicit Televiziunea Română, 
în special TVR2,  pentru multe din programele ştiinţifice (unele în direct)  realizate în 
condiţiile unui interes mass media  general mai puţin favorabil promovării valorilor 
autentice ale ştiinţelor. Am avut chiar personal plăcerea de a colabora într-o astfel de 
emisiune (12 martie) cu o echipă tânără şi foarte inimoasă. Pot să afirm că semnalele pe 
care le-am primit din Bucureşti şi din provincie au fost pentru mine cu totul 
surprinzătoare, privind audienţa într-o zi (sâmbătă) şi o oră (9 am) dedicată în general 
rezolvării problemelor domestice, personale. Ca exemplu, Centrul de pregătire a 
cadrelor didactice şi-a întrerupt programul pentru a audia în colectiv emisiunea ! 
(informaţii – Profesor Şt. Grigorescu – directorul centrului 3144660). De altfel şi 
numărul şi calitatea intervenţiilor în direct m-au surprins plăcut.  
 
  În aşteptarea răspunsului dumneavoastră, primiţi vă rog, cele mai bune 
urări şi întreaga consideraţie, 
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